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Oink Oink!
Eind 2020
wordt Joke
50!
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Een vrolijk lentelied

“Nog een jaartje bij? Pfff … hard werken … aattsssjjjiiee”
Foto Philippe Vanoutrive

Foto Philippe Vanoutrive

Hèhè! Wat een Jan!

Joke wordt 50
Straffe kerel, die Jan De Wilde. Op 1 januari 2019 werd hij 75. Hip hip hoera! Hij
kreeg een TV-docu op Canvas en hij bleef
toeren. In het voorjaar 2019 speelde Zijne
Aaigemse Eigenwijsheid twintig verjaardagsconcerten, de zomer 2019 bracht hem
in groot ornaat langs het Luisterplein op de
Gentse Feesten, de Main Stage van Festival
Dranouter én de magische kiosk van Boterhammen in het Park. Doe het hem maar na.
In 2019-2020 staan weeral twintig concerten op de agenda. Hèhè! Wat een Jan! Dus
gaat hij door, ook in 2020-2021.
Jan De Wilde schreef en vertolkte liederen
die tot onze culturele ziel behoren: ‘Een
vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’, ‘Eerste
sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ …
‘Joke’ - uit het album ZZRRRRÔÔÔ werd
in 1970 een instant-hit. Maar de Vlaamse
goegemeente kon er niet mee lachen. De
zin “trek je wit jurkje uit” deed de wangen
van pastoors en predikers blozen. 50 jaar
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later is ‘Joke’ steevast een hoogtepunt bij
Jans concerten.
Meer dan ooit is het podium dé biotoop
voor Jan de Wilde. Live vult hij zijn klassiekers aan met songs die diep verscholen
zitten in eigen brein en liedjeskast … En
hij wordt geruggesteund door een fameuze bende muzikanten
In stilte koestert Jan het heerlijke bestaan
dat hij leidt, diep verscholen in Aaigem.
De 75-tour is zijn manier om dankjewel te
zeggen aan publiek en organisatoren, omdat hij zijn leven kon bouwen op liedjes, op
spelen en zingen.
Je kan Jan boeken in twee formules: met
de ‘Vrienden’ voor zalen tot 300 à 350 zitjes. Daarboven kies je voor de Vrienden
plus zijn Blazerskwartet De WIlde Blowers. Je kan het concert ook combineren
met een voorprogramma van Stoomboot
of Stephanie Struijk. Bijvoorbeeld.
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